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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi Dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Populasi 

Pengertian populasi menurut Kuncoro (2009 ; 49 dalam Budi 

Trianto, 2015) adalah kelompok elemen yang lengkap, yang 

biasanyaberupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik 

untuk mempelajari atau menjadi objek penelitian. Elemen sendiri dapat 

diartikan sebagai unit dimana data yang diperlukan akan dikumpulkan.  

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang listing di BEI  pada tahun 2013-2015.  

3.1.2 Sampel 

Menurut Kuncoro (2009 : 49 dalam Budi Trianto, 2015) sampel 

adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi. Sampel dipilih 

dengan metode purpose sampling,dengan harapan peneliti mendapatkan 

informasi dari sekelompok sasaran spesifik. Sampel penelitian dipilih 

dengan menggunakan metode purpose sampling artinya sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sampel yang memenuhi kriteria 

tertentu (Sekaran,2006:136 dalam Septa,2013). Tujuan penggunaan 

metode ini adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif. Kriteria-

kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan tersebut terdaftar di BEI pada tahun 2013 hingga tahun 

2015 dan tidak sedang berada pada proses delisting pada periode 

tersebut. 
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2. Mempunyai laporan auditor independen yang dipublikasikan 

bersamaan dengan periode pengamatan. 

3. Perusahaan menggunakan mata uang rupiah dalam laporan 

keuangannya. 

4. Mengalami laba bersih setelah pajak yang negatif sekurangnya 2 

periode laporan keuangan (2 tahun) selama periode penelitian (2013-

2015) 

5. Data yang dibutuhkan tersedia lengkap.  

Tabel 3.1 menyajikan seleksi sampel berdasarkan kriteia yang telah 

ditentukan: 

Tabel 3.1 

Tahapan Seleksi Sampel Dengan Kriteria 

 

Jumlah populasi 122 

Auditee yang delisting di BEI pada periode 2013-2015 23 

Perusahaan yang tidak mengeluarkan annual report dan data 

tidak lengkap lainnya. 
11 

Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan yang 

telah di audit oleh auditor independen selama tahn penelitian 

(2013-2015) 

7 

Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam 

laporan keuanganya. 
26 

Mengalami laba bersih setelah pajak sekurangnya selama dua 

periode laporan keuangan (2 tahun) selama periode penelitian 

(2013-2015) 

15 

Jumlah perusahaan sampel 40 

Tahun pengamatan 3 

Jumlah total sampel selama penelitian 120 

 Sumber : IDX STATISTIK 

Berdasarkan kriteria sampel perusahaan di atas, jumlah sampel 

yang didapatkan dari hasil pengamatan pada penelitian ini berjumlah 40 

perusahaan. Jumlah periode pengamatan yang digunakan pada penelitian 

ini adalah selama 3 tahun. Sehingga jumlah data yang digunakan pada 
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penelitian ini adalah sebanyak 120 data perusahaan.Daftar perusahaan 

yang sesuai dengan kriteria tersebut adalah  : 

Tabel 3.2 

Daftar Perusahaan Sampel 

 
No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 AMFG PT. Asahimas Flat Glass, Tbk 

2 ALMI PT. Alumindo Light Metal Industry, Tbk 

3 KBRI PT.Kertas Basuki RachmadIndonesia, Tbk 

4 ALKA PT. Alaska Industrindo, Tbk 

5 AKPI PT. Argha Karya Prima Industry, Tbk 

6 BUDI PT. Budi Starch and Sweetener, Tbk 

7 MYTX PT. Apae Citra Centertex, Tbk 

8 TOTO PT. Surya Toto Indonesia, Tbk 

9 KIAS PT.Keramik Indonesia Assosiasi, Tbk 

10 GDST PT. Gunawan Dianjaya Steel, Tbk 

11 INAI PT. Indal Aluminium Industry, Tbk 

12 LION PT. Lion Metal Works, Tbk 

13 DPNS PT. Duta Pertiwi Nusantara, Tbk 

14 INCI PT. Intan Wijaya International, Tbk 

15 SRSN PT. Indo Acitama, Tbk 

16 SSTM PT. Sunson Textile Manufacture, Tbk 

17 CPIN PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk  

18 SIPD PT. Siearad Produce, Tbk 

19 SPMA PT. Suparmo, Tbk 

20 TRIS PT. Trisula Internasional, Tbk 

21 UNIT PT. Nusantara Inti Corpora, Tbk 

22 KBLM PT. Kabelindo Murni, Tbk 

23 DLTA PT. Delta Jakarta, Tbk 

24 ICBP PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk 

25 INDF PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk 

26 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk 

27 MYOR PT. Mayora Indah, Tbk 

28 GGRM PT. Gudang Garam, Tbk 

29 HMSP PT.Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk 

30 KLBF PT. Kalbe Farma, Tbk 

31 INAF PT. Indofarma, Tbk 

32 TSPC PT. Tempo Scan Pasifik, Tbk 

33 KICI PT. Kedaung Setia Industrial, Tbk 

34 TCID PT. Mandom Indonesia, Tbk 

35 LMSH Lionmesh Pr Ma, Tbk 

36 ALTO PT. Tri Bayan Tirta, Tbk 

37 ULTJ PT. Ultra Jaya Milk Industry, Tbk 

38 INDS PT. Indospring, Tbk 

39 SCCO PT. Supreme Cable Manufacturing and Commerce, Tbk 

40 IMAS PT. Indomobil Sukses Internet Onal, Tbk 
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3.2 Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data dan sumber data sekunder adalah sumber data riset yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada 

umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun 

dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Manfaat 

dari data sekunder adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, 

mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan, menciptakan tolak ukur 

untuk mengevaluasi data primer, dan memenuhi kesenjangan-kesenjangan 

informasi. Jika informasi telah ada, pengeluaran uang dan pengorbanan waktu 

dapat dihindari dengan menggunakan data sekunder. Manfaat lain dari data 

sekunder adalah bahwa seorang peneliti mampu memperoleh informasi lain 

selain informasi utama. (Ikhsan.2005:109 dalam Septa 2013) 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data laporan auditor 

independen, dan laporamn keuangan tahunan perusahaan manufactur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini diperoleh dari webside Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id) . 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data 

yang dibutuhkan dalam penelitina ini adalah dengan melakukan dokumentasi 

dimana penulis mencari data langsung dari catatan-catatan atau laporan 

keuangan ynag ada pada BEI. Data sekunder yang di ambil  dari BEI ini terdiri 

http://www.idx.co.id/
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dari laporan auditor independen dan laporan keuangan perusahaan setiap 

perusahaan manufactur yang terdaftar dan sesuai dengan kriteria pemeilihan 

sampel. 

 

3.4 Definisi Operasional 

3.4.1 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel 

Defeneisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan 

kepada variabel dalam bentuk istilah yang diuji secara spesifik atau 

dengan pengukuran kriteria (Ikhsan, 2005:62 dalam Septa 2013). Definidi 

operasional harus mempunyai acuan empiris untuk mengukur variabel 

dengan cara mendapatkan informasi ynag dimengerti. Dalam penelitian 

ini, untuk variabel independepennya adalah Leverage, Audit Lag, Ukuran 

Perusahaan, Kondisi Keuangan, Tenure dan variabel dependennya adalah 

opini audit going concern. Beberapa variabel yang digunakan dan 

pengukurannya adalah sebagai berikut : 

1) Opini audit going concern, yaitu salah satu konsep yang paling penting 

yang menjadi pelaporan keuangan (Gray & Manson, 2000 dalam Septa 

2013). Director bertanggungjawab untuk menentukan kelayakan dari 

persiapan laporan keuangan menggunakan dasar going concern dan 

auditor bertanggungjawab untuk meyakinkan dirinya bahwa 

penggunaan dasar going concern oleh perusahaan layak dan 

diungkapkan secara memadai laporan keuangan (Septa 2013). Opini 

audit going concern diberi kode 1, sedangkan opini non going concern 

diberi kode 0. 

2) Leverage menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk 

membiayai investasinya. Leverage dalam penelitian ini dapat diukur 
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dengan menggunakan debt rasio yaitu membandingkan antara total 

kewajiban dengan total aktiva (Sartono,2001:121 dalam Septa 2013). 

Rasio ini mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibelanjai dengan 

kewajiban yang berasal dari kreditor dan modal sendiri yang berasal 

dari pemegang saham. 

Aktiva Total

Kewajiban Total
 RasioDebt   

3) Audit lagmerupakan jumlah kalender antara tanggal laporan keuangan 

sampai dengan tanggal opini. Variabel ini dihitung dengan 

menggunakan jumlah hari antara akhir periode akuntansi sampai 

dikeluarkannya laporan audit (Januarti, 2009). Apabila penyampaian 

laporan keuangan lebih dari waktu 90 hari, maka akan diberi nilai 1, 

jika tidak lebih dari 90 hari, maka akan diberi nilai 0.  

4) Ukuran Perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset yang 

dimiliki perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan di ukur 

dengan menggunkan natural log asset perusahaan,= Penggunaan 

natural log disini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang 

berlebih sehingga akan dapat mengurangi variabilitas dari total aktiva 

error koefisien regresi (Septa, 2013) 

Ukuran perusahaan = Ln asset 

 

5) Kondisi Keuangan perusahaan adalah suatu tampilan atau keadaan 

secara utuh atas keuangan perusahaan selam periode atau kurun waktu 

tertentu yang merupakan gambaran atas kinerja sebuah perusahaan. 

Kondisi keuangan diukur dengan mendefinisikan perusahaan yang 

mengalami financial penelitian yang dilakukan oleh Classens et al 

(1999) dan Wardhani (2006) yaitu perusahaan yang mempunyai 
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Interest Coverage Ratio (operating profit/interest expense) kurang dari 

1 (satu).  Interest Coverage Ratio dirancang untuk menghubungkan 

biaya keuangan perusahaan dengan kemampuan perusahaan untuk 

membayar biaya tersebut (Ghaliyah, 2014) 

Rasio ini berfungsi sebagai ukuran kemampuan perusahaan  

membayar bunga dan menghindari kebangkrutan.Secara umum, 

semakin tinggi rasio, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat 

membayar bunga tanpa kesulitan. Untuk menghitung Interest 

Coverage ratio adalah sebagai berikut :  

ICR = Operating Profit/Interest Expense 

Keterangan :  

Bunga)(Beban  expenseInterest 

Operasi) (LabaProfit  Operating
 Ratio) Coverage(Interest  ICR   

6) Tenure merupakan jumlah tahun dimana KAP  melakukan perikatan 

audit pada perusahaan yang sama. Mengukur variabel ini peneliti 

melakukan pengamatan selama tiga tahun 2013 sampai 2015. 

Berdasarkan keputusan menteri keuangan No: 17/PMK.01/2008 

tentang jasa akuntan publik dan peraturan ketua BAPEPAM No. Kep-

86/BL.2011 tentang jasa Akuntan Publik yang mengatur tentang 

pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas 

yang dilakukan oleh KAP paling lama enam tahun buku berturut-turut. 

Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy dimana jika 

hubungan KAP dengan Klien melebihi waktu 2 tahun, maka akan 

diberikan nilai1, jika tidak melebihi 2 tahun, diberi nilai 0. 
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3.5 Metode Analisis Data  

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mengggunakan regresi logistik karena variabel terikatnya yaitu opini audit 

going concern merupakan data kualitatif yang menggunakan variabel dummy  

(Sumodinigrat, 2007:334 dalam Septa 2013 dan variabel bebasnya merupakan 

kombinasi antara variabel metrik dan non-metrik. Ghozali (2013) menyatakan 

bahwa regresi logistik digunakan untuk menguji apakah probabilitas 

terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya. Teknik 

analisis regresi logistik tidak memerlukan asumsi normalitas daya pada 

variabel bebasnya (Ghozali, 2013), dan mengabaikan heteroskedastisitas 

(Gujarati, 2003:597 dalam Septa 2013). Analisis regresi logistik dilakukan 

dengan menggunakan bantuan program Statistical Package for Sosial Science 

(SPSS) versi 21. 

Model regresi logistik yang dugunakan dalam penelitian ini 

ditunjukkan dalam persamaan berikut : 

Ln(P/1-P) = a +b1DER + b2ALAG +b3SIZE +b4KK +b5ACT 

Keterangan: 

Ln(P/1-P) = Simbol  yang menunjukkan probabilitas going concern 

DER = Laverage 

ALAG = Audit Lag 

SIZE         = Ukuran Perusahaan  

KK           = Kondisi Keuanagn 

ACT         = Tenure 

Tahapan dalam pengujian dengan menggunakan regresi logistik dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 
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1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan dan 

memberikan gambaran tentang distribusi frekuensi variabel-variabel dalam 

penelitian ini. Nilai maksimum, minimum,  rata-rata (mean) dan standar 

deviasi. Berdasarkan data olahan SPSS yang meliputi Leverage, Audit 

Lag, kondisi keuangan, audit tenure, ukuran perusahaan, kondisi keuangan 

maka akan dapat diketahui nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata 

(mean) dan standar deviasi dari setiap variabel. 

2. Menilai Kelayakan Model Regresi 

Kelayakan model regresi dengan menggunakan hosmer dan 

Lemeshow dan Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Model ini untuk 

menguji hipotesis nol bahwa data empirissesuai dengan model (tidak ada 

perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). 

Adapun hasilnya jika (Ghozali, 2013) :  

a. Hal ini berarti bahwa ada perbedaan signifikan antara model dengan 

nilai observasinya sehingga Goodness fit model tidak baik karena 

model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik 

Homer dan Lemeshow’s Goodness of fit Test sama dengan atau kurang 

dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak 

b. Jika nilai statistik Homer dan Lemeshow’s Goodness of fit Test lebih 

besar dari 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti 

model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan 

bahwa model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya. 
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3. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Uji Likelihood digunakan untuk menilai bahwa model yang 

dihipotesiskan menggambarkan data input (Ghozali,2013). Uji Likelihood 

ditentukan dengan membandinngkan nilai antara -2 Log Likehood (-2LL) 

pada awal (Black Number =0) dengan nilai Log Likelihood (-2LL) pada 

akhir (Black Number 1). Adanya penurunan pada nilai Log Likelihood 

menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan semakin baik. 

4. Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)  

Nagelkerke R Square digunakan untuk menilai variabilitas variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nagelkerke R 

Square berbeda dengan R Square  pada regresi berganda (Ghozali.2013). R 

Square tidak boleh digunakan pada regresi logistik, karena tidak 

dimungkinkan untuk mengamat nilai 0 atau 1 (variabel dummy) pada 

variabel terikat. 

5. Tabel Klasifikasi 

Tabel klarifikasi menujukkan kekuatan prediksi dari model regresi 

untuk memprediksi kemungkinan terjadinya variabel terikat. Kekuatan 

prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan terjadinya 

variabel terikat dinyatakan dalam persen.  

6. Correlation Matrix 

Correlation Matrix digunakan untuk menguji Multikolineritas 

antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah regresi dengan 

tidak adanya gejala korelasi yang kuat diantara variabel bebasnya. 

Pengujian ini menggunakan matriks korelasi antar variabel bebas untuk 
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melihat besarnya korelasi antar variabel independen, yaitu jika nilai 

corelation matriks masing-masing variabel <0,8 berarti tidak terdapat 

gejala multikolinearitas. 

7. Model Regresi LogistiK yang Terbentuk dan Pengujian Hipotesis 

Estimasi parameter dari model dapat dilihat pada output variable in 

the equation. output  Variable in the equation menunjukkan nilai koefisien 

regresi dan tingkat signifikansinya. Koefisien regresi dari dari tiap 

variabel-variabel yang di uji menunjukkan bentuk hubungan antar 

variabel. Pengujian hipotesi dalam penelitina ini merupakan uji satu sisi 

yang dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat siginifikansi 

(sig) dengan tingkat kesalahan (a) = 5%. Apabila sig<a maka dapat 

dikatakan variabel bebas berpengaruh  signifikan pada variabel terikat. 

 


